دفترچه راهنمای
ساعت دیجیتال دیواری مدل HM22 , HMS22

امکانات ساعت :
-1ابعاد ساعت مدل  HM22ساده 80*22
-2ابعاد ساعت مدل  HMS22ثانیه دار 110*22
-3نمایش تاریخ  ،ساعت ودما
-5کنترل از راه دور
-6قابلیت خاموش کردن ساعت به وسیله کنترل برای
صرفه جویی در مصرف برق
 -7دارای تایمر و آالرم داخلی
-9یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش

موارد استفاده :
• کارخانجات صنعتی
• سالنهای اجتماعات
• سالن امتحانات
• بیمارستانها
• فروشگاههای بزرگ
• مراکز فرهنگی ورزشی سینما
شرح کامل تنظیمات :
این دستگاه دارای چهار کلید می باشد که با حالت
های مختلفی کار می کند:

حالت اول قفل بودن صفحه کلید :
دراین حالت کلیدها به این صورت کار می کنند:
کلیدد  : Cدر این حاالات این کلیاد برای تنظیو نوم نماایش
مورد اساتفاده قرار می گیرد که در صورت فاار دادن آن بر
روی صاافحه نمایش  )SHXXنمایش داده می شااود د در
این حاالات باا فااااار دادن کلیادهاای  Bافزایش  Dکااهش
میتوانیاد ییی از حااالت  ،کاه هرکادام معاادل باا نماایش باه
صاورت زیر می باشاد را انتخان نموده و پس از آن با فااار
مجدد کلید  Cحالت را تایید نماییدد

• عدد  0نمایش فقط ساعت
• عدد  1نمایش ساعت و تاریخ
• عدد  2نمایش ساعت و دما
• عدد  3نمایش ساعت و دما و تاریخ
• عدد  4نمایش فقط تاریخ
• عدد  5نمایش فقط دما
حالت دوم  :باز بودن صفحه کلید

برای بازکردن صفحه کلید باید به ترتیب کلیدهای B
سپس  Aرا فاار دهید و در صورت فاار دادن صحیح
کلیدها روی صفحه نمایش کلمه  OPENبه ناانه
باز شدن صفحه کلید به مدت  2ثانیه نمایش داده می
شود و در غیر این صورت ساعت به حالت عادی خود
باز می گردد د

پس از باز شدن صفحه کلید کارکرد کلیدها به این صورت
می باشد :
کلید  Aبرای تنظیم ساعت :پس از فاار دادن این کلید
می توانید به ترتیب دقیقه ،ساعت  ،روز  ،ماه سال را تنظیو
کنید در حالت تنظیو و هر کدام از موارد به صورت چامک
زن مااهده می شود در این حالت کلید  Bبرای افزایش
وکلید  Dبرای کاهش مورد استفاده قرارمی گیرد د
کلید  Cبرای ورود به حالت کرنومتر :پس از فاار این
کلید به ناانه وارد شدن به کرنومتر کلمه ی CORNO
روی ساعت نمایش داده می شود  ،دقیقه و ساعت مورد
نظر را وارد نموده و سپس کلید  Cرا برای تایید تنظیمات
فاار دهید  ،در این حالت کلید  Bبرای افزایش وکلید D
برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد د

پس از تنظیو عدد مورد نظر کلید  Cرا جهت تایید فاار
دهیدد
جهت استارت کردن کلید  Bو جهت استپ کردن از کلید
 Dاستفاده نماییدد
توجه :بعد از تایید مقدار  CORNOبرای خارج شدن حتما
باید کورنومتر استارت شده باشد و کلید  Cجهت خروج 2
مرتبه فاار داده شود)
توجه :بعد از صفر شدن به مدت  7ثانیه زنگ فعال می شود
و کلید کنار دستگاه به مدت  5ثانیه فعال متصل) می شودد
نقاه خروجی دستگاه را در صفحه آخر مااهده نماییدد

طریقه اتصال ساعت به زنگ اخبار:

